
 

 

Enying Város Jegyzője 
 

8130 Enying, Kossuth u. 26. 

Tel./Fax: 22/372-661 

pmhiv@enying.eu 

Előterjesztés 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2009. július 2. napján tartandó 

rendkívüli ülésére 
 
Tárgy: PR feladatok ellátása a „Enying Város szennyvíz-elvezetés és 

tisztítás” projekt elıkészítése során 

 
Előterjesztő:  Szörfi István jegyző 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Rékaker Kft. elkészítette Enying város szennyvízelvezetése és –tisztítása projekt 
előkészítése során a PR feladatok ellátására beérkezett ajánlatok értékelését. Kérem, 
hogy a melléklet szerinti értékelés alapján az alábbi határozati javaslattal a 
legkedvezőbb ajánlatot tevő cég ajánlatát elfogadni szíveskedjenek. 
 
Enying, 2009. június 30. 
 

Szörfi István 
    jegyző 

 

Határozati javaslat 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy „Enying 
szennyvízelvezetési- és tisztítási” KEOP-1.2.0/1F-2008-0148 azonosító számú projekt 
előkészítése során a PR feladatok ellátására ajánlatot tevők közül a legkedvezőbbet, a 
London Consulting Kft. (7632 Pécs, Fülep L. u. 20.) ajánlatát fogadja el 3.850.000 Ft+ÁFA 
összegben.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
 
Felelős: Tóth Dezső polgármester 
 
Határidő: azonnal 



Összegzés az egyszerű beszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
Hivatalos név: Enying Város Önkormányzata 
Postai cím: 8130 Enying Kossuth u. 26. 
Város/Község: Enying Postai irányítószám: 8130 HU 
Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Arnold János 

Telefon: 30/937-29-12 

E-mail: 
rekaker@mecseknadasd.tvnet.hu 

Fax: 72/463-261 

 
2. A beszerzés tárgya és mennyisége: 
 

Tárgya: PR feladatok ellátása a „Enying Város szennyvíz-elvezetés és tisztítás” 
projekt előkészítése során 

 
Teljes mennyiség: 
 

I.       A KEOP arculati kézikönyv illetve útmutató szerinti PR tevékenység elvégzése 
az útvonal tervben meghatározott határidőkkel. 

 
3. Az eljárás tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos: Tárgyalás nélküli 
 
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen. 
 
b)∗ Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: 
 
c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 
 
d)∗ Az ellenszolgáltatás összege: 3 850 000 Ft+ÁFA 
 
5. A benyújtott ajánlatok száma: 3 db 
 
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az 
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti 
tartalmi eleme, illetőleg elemei: 
 

Ajánlattevők neve: Ellenszolgáltatás összege 
1 London Consulting Kft 7632 Pécs 
Fülep L. u. 20 

3 850 000 Ft+ÁFA 

2 Kiss-Küllő Kft. 7181 Tevel Hőgyészi 
u.118/2 

4 125 000 FT+ÁFA 

3 MI-CSESZ Bt. 6528 Bátmonostor 
Kossuth u. 14 

4 200 000 Ft+ÁFA 

 
b)**  Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva: 

    Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 
Az elbírálás A részszempontok         

részszempontjai súlyszámai Értékelési Értékelési Értékelési Értékelési pontszám 



pontszám pontszám és 
súlyszám szorzata 

pontszám és súlyszám szorzata 

A súlyszámmal 
szorzott értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

         

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési 
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 
 
7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
 
8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 
és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve, székhelye Ellenszolgáltatás összege 
1 London Consulting Kft 7632 Pécs 
Fülep L. u. 20. 

3 850 000 FT+ÁFA 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást kérte. 
 
b)∗ A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve, székhelye Ellenszolgáltatás összege 
2 Kiss-Küllő Kft. 7181 Tevel Hőgyészi u.118/2 4 125 000 Ft+ÁFA 

A második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást kérte. 
 
9.∗: Egyéb információk: 
 
10.∗ Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre és közzétételének napja: hirdetmény 
nélküli eljárás. 
 
11.∗ Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésének napja:2009 június 09. 
 
12. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2009 június 24 
 
13. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009 július 02. 
 
14. Az összegezés megküldésének dátuma: 2009 június 24. 
 
 
 
Összegzést készítette:                       
 
                                       ………………………..     
                                           Arnold János 
 


